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Verschijnt iedere dinsdag: - Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Tel. 05753-1455-1253 - Giro 964791

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak -Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

Steun de ROODE KRUIS - COLLECTE
VOOR AL UW

werkzaam-
heden
op het gebied van

elektra
waterleiding

gas of sanitair
is nog steeds het adres:

Fa. llrdelnian & Dijkman
Spalstraat 14 - Hengelo GId - Tel. 1285

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

op een
GAZELLE fiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan
een onvergetelijke 16-daagse
foto-film-safari.

MET G/IZELLË OP SAEllt
Vraag om een deelnemers-kaart

uw fietsen-leverancier;

ELIESEN - BAAK

de Reclame: lezenswaardig blad

Laadproblemen ?

VOOR ALLE TYPES

autolaadkranen

Carlo Pesci
TEVENS EIGEN FABRICAGE VAN

pallethaken, stenen- en
houtklemmen

Hengelo GId
TELEFOON 05753-1964

f f f
N.V.

Voor uw ZOMER EN VAKANTIE
zult u beslist onze

lange broeken
het prettigst vinden

Grote kleur- en maatkeus

Schröder BIJ DE KERK

v°°* AUTORIJLESSEN
in 2 DATSUNS DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo GId

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218
HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel
Tel. 05753-7271
HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:
Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen
Koespanbeugels
Ligboxstallen, compleet

Importeur van:
lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines
betonmolens enz.
tractoren
landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:
Loodgieterswerken
Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

VOOR UW TUIN
KUNSTMESTKORRELS NPK

PARK GAZONMEST
met onkruidverdelger

PARK speciale ROZENMEST

COMPOST

GEDROOGDE STALMEST

TUINTURF

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

BOOMKWEKERIJ
EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN
HOFSTRAAT 7 - HENGELO G
TEL. 05753-1424

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"
500 gram

uerse worst 268
3 stuks

Gelderse schijven 179
150 gram

gekooide worst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT mei kruiden 250
i kg nog voordeliger Q50
150 gram

boteriiamuiorsl

magere speklappen 170

500 gram

dikke vleesribheljes 125
500 gram

malse uarkenslapoen 299

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Soepvlees (m.kl.b.) 500 gram 278

SLAGERSHAM, 100 gram 99

PEKELVLEES, 100 gram HO

RUNDERROLLADE, 100 gram HO

VLEESSPEGIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

GRANDIOZE

tapijtaanbieding
WIJ KOCHTEN EEN GROTE PARTIJ TAPIJT VOOR ZEER
LAGE PRIJZEN

HIERVAN KUNT U MEE PROFITEREN

Nylon tapijt 5 JAAR slijtgarantie
GRATIS GELEGD

KAMERBREED 380 EN 400 BREED

DE PRIJZEN

59.95 - 69.50 - 79.50 - 85.50

109.50 - 119.50 - 129.50

PER STR METER UIT VOORRAAD

„DE SPANNEVOGEL" - RUURLOSEWEG 2 - TEL. 1484

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



TRUUS ROENHORST

en

HENK TEUNISSEN

geven U, mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk op

woensdag 14 juni a.s. om 11.30 uur ten ge-

meentehuize te Hengelo Gld.

Kerkleijke inzegening om 14.00 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de

weieerwaarde heer Ds F. Gerbrandy.

Hengelo Gld, Hofstraat 10

Hengelo Gld, B 100

juni 1972

Toekomstig adres: Asterstraat 22, Hengelo G

Receptie van 16.00-17.00 uur in café-restau-

rant Concordia te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op zondag 11 juni hopen onze ouders en grootouders

G. LENSELINK

A. LENSELINK-V.D. VELDE

hun 35-jarig huwelijksfeest te vieren.

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juni 1972

Westerstraat 38

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van

6.30-7.30 uur in zaal Bruggink te Hengelo.

Hengelwedstrijden
H.H.V.

Woensdagavond 7 juni, 7 uur, Baakse Beek

Zondag 18 juli v. m. 9 uur Baakse Beek

Zondag 20 aug. v.m. 9 uur Baakse Beek

Zondag 10 sept. v.m. 9 uur Baakse Beek

Zondag 27 sept. v.m. 9 uur Baakse Beek

Muziekver. D.S.S, - Steenderen
vraagt voor haar TAMBOERGROEP een

INSTRUCTEUR
b.v. k. op donderdagavond

Tevens vragen wij een persoon die opgeleid wil wor-

den voor

paukenist
Aanmelden bij onze secretaris

H.J.Bobbink
Toldijkseweg 37 - Steenderen - Tel. 05755-582

L.M.B. biedt aan
goede gebruikte

werktuigen
2 PZ SNELHOOIERS

2 KUNSTMESTSTROOIERS

3 LAGEDRUKPERSEN w.o.

Weiger - Mc Cormick

2 3-PUNTS M AAI BALKEN

1 DEMONSTRATIE MESTWAGEN

ZEER VOORDELIG

Tevens: KOOIWIELEN - LUCHTWIELEN - BUSSEN-

BAKKEN - TRANSPORTEURS - KNOLLENPLUKKER

voor tractor

L.M.B. „HENGELO GLD" »,
a
••

ra
ZELHEMSEWEG 30

TELEFOON 05753-1964

„DE HEIDE SMID"
ERKEND VAKHANDEL, waar men ook voor reparatie
terecht kan.

Voor zover dit mogelijk is: ALLES GRATIS IN HUISÜ

Laat u niet misleiden door aanbiedingen b.v.:
prijs zonder BTW
vaste aanlegkosten o.a. wasautomaat
vrachtkosten enz.

Wat men dus aan korting krijgt, betaalt men dubbel en
dwars weer aan bovenstaande bepalingen terug.

Koop dus bij de ERKENDE VAKHANDEL

Hengelo Gld - Varssel F 61 - Tel. 05753-7271

Halle - Tel. 08343-218

Wat mankeert er

aan een man?
Niets! Of misschien een beetje meer mode-
inzicht soms . . . .

Elke man die kleding van modehuis LANGELER
kent, heeft ook oog voor betere model

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Met grote blijdschap en dank-

baarheid geven wij kennis van

de geboorte van ons zoontje

en broertje

JACOB ENGELBERT

TIELEMAN

Wij noemen hem:

JACO

J. Langeler
J. F. Langeler-Baron

Jeanet
Hanneke
Floran

Hengelo Gld 2 juni 1972

Kerkstraat 1 1

72

11

BRENGT U OP

ZATERDAG 10 JUNI

EEN GEZELLIGE DISCO-AVOND

M.M.V. HET DICO-TEAM „ROTATION"

ONS HUIS" - HENGELO GLD
BEUKENLAAN 30 - HOLLAND

(grenzend aan Hengelo's Dorpsbleek)

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Langs deze weg zeggen wij
u hartelijk dank voor de be-
toonde belangstelling bij ons

huwelijk op 6 april j.l.

J. Harmsen
D. Harmsen-

Stoelhorst

Hengelo Gld, juni 1972
Sterreweg 5

Hartelijk dank aan allen, die

ons 25-jarig huwelijksfeest tot

onvergetelijke dag hebben ge
maakt.

G. Kramer
M. Kramer-Kempink

Hengelo Gld, juni 1972
Raadhuisstraat 31 b

Gevraagd wegens huwelijk
der tegenwoordige een NET
MEISJE voor huishouding en
winkel, 5-daagse werkweek
en goed loon

Bakkerij JOLING
Lange Hofstraat 22, Zutphen

Tel. 05750-3269

Te koop Renault 4, bouwjaar
1967. Inlichtingen Regelinkstr.
7a, Hengelo Gld

Te koop VW bouwjaar 1961
Kerkekamp 29, Hengelo Gld
Tel. 2019

Te koop JLO 250 cc twin +
kenteken, bouwjaar 1955,
vraagprijs ƒ 225. — , Asterstr.
27, Hengelo Gld

Biedt zich aan meisje, 21 jaar,
voor hulp in de huishouding.

Liefst bij kinderen. Brieven

onder no 23 bur. de Reclame

Gevraagd een flink meisje of
werkster voor 1 of 2 halve
dagen per week. fam. Korten,

Banninkstraat 12, Hengelo G.
Tel. 1747

Te koop elektrische melk-
machine (Nationaal) 2 jaar oud
Th. J. Harmsen, Banninkstr.

hoek Rondweg, Hengelo Gld

Te koop 2 pers. stalen ledi-
kant en enige kasten en stoe-
len. Oldenhave, D 80,

Te koop hooigras. G. Vos,

B 55. Hengelo Gld

Te koop 2 ha hooigras. Brief-
jes inleveren voor of op vrij-

dag 9 juni bij W. Visschers,

„Kmderkamp" E 34, Hengelo

Te koop boerenkool- en knol-
raapplanten. G. Peters, Ker-
velseweg 26, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten. A. Rondeel, C 2,
Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen. Jan
Groot Roessink, B 60a,

Tel. 1525, Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen, lety
Politiek, Spalstraat 53

Te koop zware dragende var-
kens, a.d.t. 4 tot 12 juni, bij
G. Hiddink, Bekveld, D 35,
Hengelo Gld

Zonder bougie
kan uw auto
niet lopen
Zonder benzine nog minder

MET

CELTIC
BENZINE

loopt uw auto fijn

CELTIC VERKRIJGBAAR BIJ:

SERVICE-STATION

„de Rondweg"
Hengelo Gld

Hengelsport: een rustgevende bezigheid
Steeds meer mensen zoeken in het jachtige leven van van-

daag, een rustgevende bezigheid naast hun dagelijkse werk.

Ze zoeken en vinden dit in de hengelsport.

Het uren turen naar een dobbertje brengt die rust, die men

misschien elders tracht te zoeken.

De duizenden hengelaars zijn weer aan het nieuwe vis-

seizoen begonnen.

In hengelsportartikelen is een grote verscheidenheid, van

een kleine hengel tot de modernewerphengels toe.

Of het nu jong of oud is (de jeugd wordt al op vroege leef-

tijd door de vissport geboeid), men stelt aan dit soort dingen

hoge eisen.

Een ding dat men als hengelaar beslist niet vergeten mag,

is dat men in zijn bagage een grote dosis geduld meebrengt

Het vissen heeft echter nog wel enige „haken en ogen",

maar deze zijn er om overwonnen te worden.

Na de opening van het visseizoen, per 1 juni j.l. mag er op

alle rivieren in Nederland gevist worden tot 1 april 1973,

waarbij dit voor het Uselmeer en voor andere binnenwateren

twee weken eerder geldt.

Het snoeken mag pas per 1 juli en geldt voor een kortere

periode.

Evenals het vissen met een speciale hengel mag dit tussen

1 juli 1972 en 1 maart 1973.

Bij het vissen in openbare wateren met één hengel (mogen

ten hoogste drie haken bezitten) is geen vergunning be-

nodigd, maar wel een bijdrage bewijs, dat afgegeven wordt

door de gemeente of de politie. Kinderen beneden 15 jaar

zijn vrijgesteld.

In de overige gevallen moet ook nog een vergunning als-

mede looprecht aangevraagd worden, b.v. voor het vissen

in de polders.

De gemakkelijkste weg is dit te doen, via verenigingen.

Dit wordt van overheidswege sterk aangeraden.

Voor het vissen met twee hengels of met een speciale

hengel (er wordt dan met een ander aas gevist) is een vis-

akte vereist.

Deze akte wordt afgegeven door de gemeente en politie.

In dit geval moeten ook personen beneden 15 jaar een akte

aanvragen.

Voor men echter met een hengel op stap gaat, en weet men

ningen voor de vissport, dan staan de hengelsportverenigin-

niet goed de weg in die „papierwinkel", omtrent vergun-

gen u gaarne ten dienste om inlichtingen te verstrekken.

De beste oplossing is dan, om lid te worden van zo'n ver-

eniging, want dan is men echt ,,in" met die rustgevende

vissport.

In Hengelo Gld kan men zich opgeven als lid van HHV bij:

H. Hulstijn, Raadhuisstraat 16, terwijl dit voor ,,de Brasem"

te Steenderen kan geschieden bij: H. Rutten, Steenderen en

G. Meutstege, Bronkhorst.

Van de hengelsportver. ,,de Brasem" te Steenderen kunnen

alleen inwoners van Steenderen lid worden, terwijl belang-

stellenden van buiten de gemeente een seizoertkaart kunnen

aanvragen.

Mochten er nog personen zijn, die de vissport maar een

niets betekenend tijdverdrijf vinden, laat dit dan vermeld zijn

dat er minstens een paar miljoen Nederlanders per jaar

plekje aan de waterkant opzoeken.

Mc CORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB

• JAAHVbHUAUtHINU

L; Het genootschap tot onderlinge waarborg van runderen te

Hengelo Gld hield in hotel Langeler haar jaarlijkse algemene
deelhebbersvergadering onder voorzitterschap van de heer

H. Eil.
Uit het verslag van de administrateur, de heer D. J. Walge-

moed bleek, dat in het afgelopen boekjaar door het fonds

15 koeien werden vergoed voor een gezamenlijk bedrag

van ƒ 13.000,—.
De totale inkomsten van het fonds bedroegen ƒ 12.342,—;

de uitgaven ƒ 15.338,—.

Het boekjaar werd afgesloten met een nadelig saldo van

ƒ 2.996,—.
Per 1 mei 1972 bedroeg het reservefonds ƒ 14.717,—.
Aan het einde van het boekjaar was het aantal deelhebbers
147, die in totaal 948 koeien bij het fonds hebben ver-

zekerd. Het totale verzekerde bedrag bedroeg ƒ 816.340,—
Besloten werd, dat het hoogst te verzekeren bedrag op
ƒ 1400,— vast te stellen.

De halfjaarlijkse premie zal bedragen 1/2% van net ver~
zekerde bedrag tot ƒ 800,— plus 1% van het verzekerd be-

drag, dat de ƒ 800,— te boven gaat.

FRAAI SUCCES VOOR HENGELO'S GEMENGD KOOR

Op het Nederlands Koorfestival, georganiseerd door de Kon
Bond van zang- en oratoriumverenigingen in Nederland en

de AVRO, en gehouden in de AVRO-studio te Hilversum,
behaalde Hengelo's gemengd koor met 332 punten het

fraaie resultaat, door in haar afdeling, waarin 12 koren uit-
kwamen, de vierde plaats te behalen.
De jury, bestaande uit de heren Herman Strategier, Willem
Vogel en Willem Strietman gaven in hun rapporten, resp.

de volgende punten: verplicht werk „Feinslieb du hast mich
gefangen" van Hans Leo Hasler: 56.70; 59.80; 59.30 en voor
het vrije werk: „Piu non si trovano" van W. A. Mozart: 52.40

51.90; 54.60.
Enkele jury-aantekeningen: HermanStrategier: goed stem-

menmateriaal, algemene muzikaliteit rechtvaardigt de ver-
wachting dat dit koor veel kan bereiken. Willem Vogel: fijne

koorklank, een genoegen om naar te luisteren, een felici-
tatie waard; Willem Strietman: goede tempo's, bravo, uit-
stekende interpretatie.
Bovenstaande aantekeningen in de beoordelingen moet voor
het koor en vooral ook voor de dirigent de heer B. Nijhof
uit Zutphen wel een bijzonder inspirerende werking hebben

om op dezelfde wijze verder te werken aan het muzikale
vermogen van het koor.

Natuurlijk werd het fraaie resultaat 's avonds in repetitie-

zaal Langeler gevierd, waarbij mevr. Nijhof een bloemetje
werd aangeboden.

Als eerstvolgende aktiviteit van Hengelo's gemengd koor
staan een tweetal concerten op het programma, die binnen-
kort gegeven zullen worden voor de bejaardencentra's van
Hengelo Gld en Keijenborg.

BAAKS BELANG

In het dorp Baak, en deel uitmakend van de gemeente

Steenderen, is men niet gewend om op zijn achterste te

blijven zitten.

Ruim een jaar geleden werd het initiatief genomen een

belangengroep in het leven te roepen, dit met de bedoeling

de plaats Baak levendig te houden.

Dez groep, opererend onder de naam Baaks Belang, telt

nu al 200 leden.

Naast stimulering van het verenigingsleven (Baak telt o.a.

de gymnastiekver. DOG, de v,v. Baak, met een compleet

dameselftal, de KPO, jongerenver. en nog tal van andere

groeperingen) doet men ook nog aan andere aktiviteiten.

O.m. worden de raadsvergaderingen van de gemeente

Steenderen bijgewoond. Bij de onlangs gehouden raads-

vergadering werden aan Baak 12 te bouwen woningen toe-

gewezen.

Verder beijvert de belangengroep, waarvan de aktiviteiten

worden besproken en gebundeld door een raad van 11

personen (geen Raad van Elf), zich voor een woningvrije

sector.

Wie meer te weten wil komen over Baaks Belang kan zich

wenden tot de secretaresse, mevr. Trompert, Wichmondse-

weg 7, Baak.

WEGOMLEGGING BAAK-WICHMOND

In verband met de aanleg van de gereconstrueerde weg
Steenderen-Vorden, waarvan op het grondgebied van de
gemeente Steenderen al een nieuw gedeelte is gerealiseerd

is de weg tussen Baak en Wichmond tijdelijk omgeleid.
Vanuit Baak komt men via de Rozenstraat, Toverstraat,
Walterslagweg uit op de Lankhorsterstraat (t.o. molenaar
Brink), vanwaar men dan nog een klein stukje moet af-
leggen om Wichmond-Vierakker te kunnen bereiken.

REIS NAAR DE GRAND PRIX 500 CC MOTORCROSS
TE FARLEIGH CASTLE IN ENGELAND

Aangemoedigd door de fraaie resultaten die Gerrit Wolsink
behaalt in de serie wedstrijden om de wereldtitel en mede
door de fijne reis die onlangs 15 supp. maakten naar de
Grand Prix van Zwitserland te Payerne, gaan er nu plannen
rond om de Grand Prix 500 cc motorcross van Engeland die
zondag 9 juli verreden wordt op het circuit van Farleigh
Castle, te bezoeken.

Bij informatie bleek een goedkope reis te maken te zijn.

Er wordt vertrokken zaterdagsavonds vanuit Oostende per
boot over het Kanaal naar Dover, alwaar een bus voor ver-
der vervoer zorgt naar Farleigh Castle.

De terugreis wordt maandagmorgen begonnen naar Oos-
tende.

Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen en opgave
wenden tot café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld

Ne

8.30 uur Ds D.
bed. K

10 uur jeugddk

Goed
10.00 uur ds. W
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wordt jonger, moderner en nog aHraktiever. U KUNT HET HIER AL LEZEN

Om U deelgenoot te maken van de vreugde over onze moderniserings-

kuur, brengen we elke week zolang de verbouwing duurt een:

Supermarkt Verjongingspremie

Jus d'Orange 2 FLES PER KLANT fles

Vruchtenhagel
Chocoladedrank Itr 75
Brinta bij ons slechts 79

Royale I IUIimUIIIIEk
130 x 70 CM BIJ ƒ 25.— AAN BOODSCHAPPEN

Parein

Bastogne koeken
bij ons

Macaroni pak 500 gr
Worteltjes fijn % l pot

ïivo Pils
12 halve liters

Vivo limonadesiroopfles 149
Vivo cassis liter 109

DE HELE WEEK

Mager klapstuk 449
Gelderse schijven 3 v. 139

Hamlappen MAGER 398
150 gr leverkaas 98
100 gr boerenmetworst 79

VERSE

Hierbij: Heel leverworsfje

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

SPEKL1NES

Vleesgehakt
gratis kruiden

Varkenslapjes

HEERLIJK BIJ DE SLA

239

319

Dik 149
Dikke ribjes 125

VRIJDAG EN ZATERDAG

Schenkel m. b.
Mager poulet 9ratis

298

450

Rosöief of dikke lende 598
Tartaar 3 voor 239
150 gr tongeworst 98

Echte

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Jonge

l' per bos

Zkgjaffa's 198

Postelein 58
VERSE

soepgroente -—- 39

ZONDAG 11 JUNI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds D. A. Brinkerink
bed. H. Doop

10 uur jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wlersma

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Ds D. A. Brinkerink

doopdienst in de Ned. Herv. Kerk

Zondagsdienst wijkverpleging

7.r Lucia Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Or Eli telefoon (05753) 1420 b.a.Q 008

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

R.K. Kerk Keijenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. MJS. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de

week H. Mis 8 uur.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539



Supp. club „Gerrit Wolsink"

Oud papier-actie
zaterdag 10 juni

ZET UW OUDE PAPIER AAN DE WEG EN WIJ

KOMEN HET OPHALEN

Dagelijks

VERSE EIEREN
TE KOOP

G. J. Weulen
Kranenbarg

HET KARSPEL 8

HENGELO GLD

ZONDAG 11 JUNI

orkesf

Sang und Klang
MET ZANG VAN

Cecile

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

RUBBERSTALVLOEREN

10 jaar garantie

Worden gratis gelegd.

We hebben ruim 50 ton

in alle lengten in voor-

raad. Vraag nu reeds

aan.

STALINRICHTING

A.R. Wagenvoort
Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

HEGALUX

aluminium

zonneschermen

Fa. H. J. Harmsen
BANNINKSTRAAT

HENGELO GLD

GRUPROOSTERS

Zwaar gegalv., dubbel gelast,

10 jaar garantie!

80 x 100 cm ƒ 48.—

100 x 100 cm f 65.—

inkl. BTW

STALINRICHTING

A.R. Wagenvoort
Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

Dicht M! Mis snel in handen

D kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dichtstbijzijnde Raiffeisenbank
binnen te wippen. Ook voor reischeques • de
veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico's
wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw
reisverzekeringen in orde laten maken. Evengoed
als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis
kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen
met ~^e b^nk.

RA8FFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

We slingeren onze prijzen de ruimte in
Profiteer van on:

Trainingspakken
voor groot en klein, diverse kleuren

vanaf 28.95

Werkspijkerbroeken
zware kwaliteit, alle maten

Koopje! 16.95

Moderne spijker-
broeken
zowel met nauwe als wijde pijp

met en zonder kapnaad

In diverse prijsklassen

Suedine pantalons
(zowel voor dames als heren)

vanaf 29.50

Denem safari jassen
39.95

Suedine safari jassen
76.50

Suedine safari
colberts

Geen dure verkoop-
ruimte
Dus stukken voor-
deliger voor uw por-
temonnaie

Nato jacks 37.50

Militaire pukkels 8.95

Mouwemblemen 1.25

T-shirts
met sportsterren, zoals Piet Keizer en

Johan Cruyff

tot maat 140

7.95

Geruite blazers
Hardstikke mooi

59.00

Truien
voor groot en klein

zowel in korte als lange mouw

Nergens zo voordelig

Heren polo puli's
voor Vaderdag

In veel kleuren en prijzen

Rits- en knoopsluiting

korte en lange mouw

Wie rustig winkelen
wil, koopt in de
ochtenduren

Dames pantalons
in helanca en terlenka

Enorme keus, al vanaf 26.75

Bel-o-f ast overhemd
wit 9.95

Koopje voor Vaderdag

Overhemden
in alle kleuren

14.50

T-shirts
was- en kleurecht

vanaf

grote maat

5.25
6.95

Met onze stropdas-
sen
beslist geen strop
U hangt er zich niet
aan op

Kinderkleding
waar haalt u het zo voordelig?

Teveel om op te noemen

Lange en korte broeken, truien,

effen en gebloemde hemden, jacks,

regenkleding, trainingspakken, spijker-

pakken (ook afzonderlijk), overgooiers,

corduroy pakken, broeken en jacks

Jongens overhemden
diverse tinten en modellen

vanaf 6.95

Werkhemden
spotgoedkoop

binnenkort leverbaar

9.50

Werkbroeken
kleuren: groen, khaki

alle maten 19.75

Overalls
in khaki, groen, blauw

alle maten, zware kwaliteit

24.75

Dames schorten
frisse kleuren, werkt prettig

9.75 -10.75

Werkschoenen
zowel hoog als laag

vanaf 22.90 - 26.90

zowel in bruin als zwart

Wij kochten een partij

klompschoenen
voor dames

Koopje 15.90

Dames regenjassen
alle maten, zolang de voorraad strekt

45.00

Echte suède rokken
iets aparts Koopje 46.50

Slaapzakken
ideaal voor de vakantie

met rits, ook als deken te gebruiken

gegarandeerd wasecht

nergens zo voordelig

27.50

Helmen
in alle kleuren, diverse uitvoeringen

normaal prijs f 48.—

Bij ons 37.50

Al schieten we niet
met een kanon
Onze prijzen slaan
bij iedereen in
als een bom!

Corduroy pakken, broeken, safari jas-

sen en jacks, terlenka pantalons voor

pijp) regenpakken^ poncho's en cape's

groot en klein, denem pantalons (wijde

lakjassen, vistram jacks, zomerpanta-

lons, heren korte broeken, dames ano-

racks (dubbel draagbaar)

DERKSEN's GOEDERENHANDEL
Hummeloseweg - hoek Rondweg (bij het zwembad) Hengelo Gld - Telefoon 05753-1884

GEOPEND IEDERE DAG OP DE GEWONE TIJDEN - VRIJDAGAVOND KOOPAVOND - MAANDAGMORGEN EN WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

Onze prijzen zijn scherp, daarom uitsluitend a contant


